กำหนดกำรนำเสนอ ภำคโปสเตอร์
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ประจำปี พ.ศ. 2561
ระหว่ำงวันที่ 13 – 14 ธันวำคม 2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2561
08.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
08.50 – 09.00 น. การฉายวีดีทัศน์มหาวิทยาลัย
พิธีเปิด
09.00 – 09.20 น. *กล่าวรายงานการจัดประชุมวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
*กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ และมอบรางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper Awards) โดย ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ “การวิจัยทางสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0”
09.20 – 10.20 น.
โดย พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร. อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ “การวิจัยเพื่อพัฒนา”
10.20 – 11.10 น.
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา ผู้อานวยการศูนย์วิจัยความเหลื่อมลาและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ “Project-based Learning และ Innovation-driven สาหรับการเรียนการสอนวิศวกรรมในยุคที่โลกถูก Disrupted”
11.10 – 12.00 น.
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวัฒน์ ชิวปรีชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์
กำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(สามารถติดโปสเตอร์ได้
โปสเตอร์ 1 (P1)
โปสเตอร์ 2 (P2)
โปสเตอร์ 3 (P3)
จนถึง 12.30)

13.00 – 15.00 น.

สาขาการศึกษา (ED)

ED102
ED104
ED105
ED121
ED123
ED125

สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB)

ED126
ED128
ED130
ED133
ED134
ED135

MB401
MB404
MB407

MB410
MB417
MB419

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST)

ST301
ST303
ST304
ST306
ST308
ST310

ST311
ST313
ST315
ST316
ST317
ST319

วันศุกร์ที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2561
กำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โปสเตอร์ 1 (P1)
โปสเตอร์ 2 (P2)

(สามารถติดโปสเตอร์
ได้ จนถึง 08.30)
09.30 – 12.00 น.

สาขาการศึกษา (ED)

ED140
ED141
ED144
ED153
ED154
ED156
ED158
ED159

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HS)

ED161
ED162
ED165
ED166
ED169
ED170
ED171
ED173

HS204
HS210
HS215
HS217
HS218

HS219
HS222
HS223
HS224

โปสเตอร์ 3 (P3)

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (EI)

ST325
ST326
ST328
ST329
ST332
ST333
ST334

ST335
ST336
EI503
EI513
EI520
EI523

กําหนดการนําเสนอภาคโปสเตอร สาขาการศึกษา (ED)
ชื่อผลงาน

หองที่
นําเสนอ

หนวยงาน

รหัส วันที่นําเสนอ

เวลานําเสนอ

1

ED102 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษายุคใหมที่สงผลตอสมรรถนะการปฏิบัตงิ านของครูในศตวรรษที่ วาริน แซตู
21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ
(P1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ชําระเงินแลว

2

ED104 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ บทบาทผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะหลักของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ
(P1)

ณัฐธิญา กับปุลาวัลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ชําระเงินแลว

3

ED105 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับองคประกอบของรางกายและปญหาสุขภาพของบุคลากรทาง
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(P1)

วรวุฒิ ธาราวุฒิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

4

ED121 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง เลขยกกําลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นุกูล แจงสวาง
ปที่ 1 โรงเรียนศรีประจันต “ เมธีประมุข ” ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสราง
(P1)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ชําระเงินแลว

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ชําระเงินแลว

ลําดับ
ที่

ชื่อ

ลงทะเบียน
ชําระเงิน

องคความรูดว ยตนเอง

5

ED123 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ การจัดการเรียนรูเรื่องภาวะโลกรอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) ใน
ระดับอุดมศึกษา
(P1)

6

ED125 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมผนวกกับแนวคิดสะ สมศักดิ์ กาทอง
เต็มศึกษา ตอความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดลําปาง
(P1)

มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

ชําระเงินแลว

7

ED126 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายสังคมออนไลน บนเว็บไซต Edmodo
(P1)

ธนาวรรณ รักษาพงษพานิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

8

ED128 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ การพัฒนาแบบประเมินกระบวนการดาเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีตอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
(P1)

ปยะธิดา ทองอราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

นาตยา ยงกสิการณ

เกณฑคมู ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

9

ED130 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษาครู โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนว Active learning อัจฉราพรรณ กันสุยะ
(P1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

10

ED133 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐานในรายวิชาวิทยาศาสตรกับภูมิปญญา
ทองถิ่นที่มีตอความคิด สรางสรรคทางวิทยาศาสตรและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของ
(P1)

วิชชุดา พลยางนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

หอประชุมฯ ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณตามโครงการพระราชดําริ ดานสิ่งแวดลอม ที่มีตอทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย กลุมโรงเรียน ตําบลบุงคลา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
(P1)

ทิพยอักษร เรือนแกว

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ชําระเงินแลว

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

11

ED134 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หมายเหตุ

กําหนดการนําเสนอภาคโปสเตอร สาขาการศึกษา (ED)
ชื่อผลงาน

หองที่
นําเสนอ

หนวยงาน

รหัส วันที่นําเสนอ

เวลานําเสนอ

12

ED135 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณกิจกรรมดนตรีตาม
แนวคารล ออรฟ
(P1)

สุริยันต แสงงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ชําระเงินแลว

13

ED140 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

ธีระวัฒน มอนไธสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

14

ED141 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การมีสวนรวมของชุมชนในการนํานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูไปสูการปฏิบัติของโรงเรียน
นํารองสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
(P1)
หอประชุมฯ การศึกษาชัน้ เรียนและวิธีการแบบเปดเพื่อพัฒนาการประเมินระหวางเรียนของครู
(P1)

สุพินดา เพชรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

15

ED144 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ โดยวิธีการ
สังเกตอยางมีสวนรวม
(P1)

นฤมล ตันติชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

16

ED153 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สุพัตรา ฟกออน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(P1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

17

ED154 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ เว็บฝกอบรมแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เรื่องการ สราง
บทเรียนออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
(P1)

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

ชําระเงินแลว

18

ED156 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแนะใหรูคิด (Cognitive Guide Instruction: อาภรณ จันเพ็ชรสี
CGI) รวมกับวิธีการการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับ
(P1)

สํานักงานการศึกษาประถมศึกษา
สงขลาเขต 3

ชําระเงินแลว

ลําดับ
ที่

ชื่อ

ศราวุฒิ เกิดถาวร

ลงทะเบียน
ชําระเงิน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

19

ED158 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญ โดยใชการจัดการเรียนรู แบบ SQ4R
รวมกับจิตตปญญาศึกษา สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
(P1)

ณิชาภาท กันขุนทศ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

ชําระเงินแลว

20

ED159 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การเสริมสรางศักยภาพผูเรียน โดยใชกิจกรรมสะเต็มศึกษา
(P1)

มลวิภา เมืองพระฝาง

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ชําระเงินแลว

21

ED161 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การพัฒนาทักษะการอานทํานองเสนาะ ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรค
เปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
(P1)

ชนิดา พันธุโสภณ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

ชําระเงินแลว

22

ED162 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะการพูดเพื่อการสอนสําหรับครูภาษาไทย
(P1)

ฐิติรดา เปรมปรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

ชําระเงินแลว

หมายเหตุ

กําหนดการนําเสนอภาคโปสเตอร สาขาการศึกษา (ED)
ลําดับ
ที่
23

รหัส วันที่นําเสนอ

เวลานําเสนอ

ED165 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หนวยงาน

ลงทะเบียน
ชําระเงิน

หอประชุมฯ การพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรค โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสรางสรรคเปนฐาน ปรเมศวร อุตระนิตย
จากวรรณคดีเรื่องบทพากยเอราวัณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3โรงเรียนเชียงยืนพิทยา
(P1)

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

ชําระเงินแลว

ชื่อผลงาน

หองที่
นําเสนอ

ชื่อ

คม อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

24

ED166 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรค โดยการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
(P1)

กัญญารัตน อรรคอํานวย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

ชําระเงินแลว

25

ED169 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การศึกษาสภาพและปญหาของนักเรียนที่เสี่ยงบกพรองทางการเรียนรูทางคณิตศาสตรระดับ
อนุบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(P1)

บริบูรณ ชอบทําดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

26

ED170 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การใชกลวิธีอภิปญญาสําหรับการอานเพื่อความเขาใจของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(P1)

ภัธภร หลั่งประยูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

27

ED171 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) สําหรับการแกปญหาทางคณิตศาสตร
(P1)

สิอร หาสาสนศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

28

ED173 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูศลิ ปะตามแนวการเรียนรูแบบตกผลึกเรื่อง การสรางสรรคงาน
(P1)
นิลรัตน ปททุม
ศิลปะลวดลายผาทอมือดวยฝายยอมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4

ชําระเงินแลว
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

หมายเหตุ

กําหนดการนําเสนอภาคโปสเตอร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HS)
รหัส

หองที่
นําเสนอ

ชื่อผลงาน

หนวยงาน

วันที่นําเสนอ

เวลานําเสนอ

1

HS204 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การใชกรอบดัชนีชี้วัดความสามารถดานโลจิสติกส (LPI) เพื่อวิเคราะหศักยภาพดานโลจิสติกส กิตินันธ มากปรางค
ในการจัดตั้งเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแกว
(P2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ

ชําระเงินแลว

2

HS210 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ ปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(P2)

กมลวรรณ วรรณธนัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

3

HS215 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมการจัดการขยะของประชาชน ในองคการบริหารสวนตําบล
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
(P2)

ภูมินทร ตุมไทยสาคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ชําระเงินแลว

4

HS217 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ จิตรกรรมฝาผนังสกุลชางอยุธยา : ระหวางปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงพุทธศตวรรษที่ 23
(P2)

สุรินทร ศรีสังขงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

5

HS218 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยวของชุมชนไทยเบิ้ง บานโคกสลุง อําเภอพัฒนา ชุติมา ธนูธรรมทัศน
นิคม จังหวัดลพบุรี
(P2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ชําระเงินแลว

6

HS219 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อการเปนผูนําทองเที่ยวทองถิ่น
(P2)

สุธินี วงศวัฒนานุกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ชําระเงินแลว

7

HS222 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ กฎหมายลักษณะพยาน การเรียนรูดวยโครงงาน สําหรับนักปกครอง
(P2)

อรวรรณ ดานวราวิจิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ชําระเงินแลว

8

HS223 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การพัฒนาทักษะการออกเสียงคําควบกล้ํา โดยใชแบบฝกทักษะการออกเสียงคําควบกล้ํา
ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาดน 2107311 ปฏิบัติขับรองเพลงไทยตามสมัยนิยม )
(P2)

วันดี เภาคํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ชําระเงินแลว

9

HS224 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การศึกษาคุณคาทางโภชนาการของอาหารพื้นบานชาวไทยทรงดํากรณีศึกษา : หมูบานแหลม ณัฐพล ทองปุน
มะคา ตําบลพันเสา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
(P2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชําระเงินแลว

ลําดับ
ที่

ชื่อ

ลงทะเบียนชําระ
เงิน

หมายเหตุ

กําหนดการนําเสนอภาคโปสเตอร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ST)
รหัส

ชื่อผลงาน

หองที่
นําเสนอ

หนวยงาน

วันที่นําเสนอ

เวลานําเสนอ

1

ST301 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ ผลของวัสดุปูนตอผลผลิตขาวโพดหวานที่ปลูกในดินกรดจัดมาก
(P3)

สายชล สุขญาณกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

2

ST303 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ การมีสวนรวมในโครงการวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรผูปลูกเมลอนในอําเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(P3)

ณัฐวุฒิ จั่นทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

3

ST304 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ การสํารวจขยะอินทรียจากครัวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการนําใชประโยชนดว ยการทํา
น้ําหมักชีวภาพ
(P3)

ยุวรัตน พจนพิศุทธิพงศ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ชําระเงินแลว

4

ST306 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ การผลิตโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากเชื้อ Herbaspirillum huttiense ดวยไฮโดรไลเสท ประดินันท เอี่ยมสะอาด
จากฟางขาว
(P3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

5

ST308 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัย ดานการควบคุมเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 กรณีศึกษา เนติบัณฑิตยสภา
(P3)

พลภัทร สุนทรทิวากร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชําระเงินแลว

ผศ.ดร.นิรันดร วิทิตอนันต

มหาวิทยาลัยบูรพา

ชําระเงินแลว

ลําดับ
ที่

ชื่อ

ลงทะเบียน
ชําระเงิน

ในพระบรมราชูปถัมภ

6

ST310 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ แผนที่ระดับเสียงของกลุมอาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา
(P3)

7

ST311 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ ความรูและพฤติกรรมการดูแลเทาของผูปวยโรคเบาหวาน อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ทัศพร ชูศักดิ์
(P3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ

ชําระเงินแลว

8

ST313 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ การผลิตวุนสวรรคจากน้ําใบบัวบก
(P3)

ปุณยนุช นิลแสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ

ชําระเงินแลว

9

ST315 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ ความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินและคุณภาพน้ําผิวดินภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(P3)

วัชราภรณ ตันติพนาทิพย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

10

ST316 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ การพัฒนาแปงทาหนาจากสารสกัดพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
(P3)

ศศมล ผาสุก

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ

ชําระเงินแลว

11

ST317 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ วัสดุปลูกและวิธีการใสปุยที่เหมาะสมกับการปลูกคะนาพันธุเห็ดหอม และผักกาดหอม (เรด นภาพร จิตตศรัทธา
โอค) ที่มีการใหน้ําแบบไสตะเกียง
(P3)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ชําระเงินแลว

12

ST319 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความชุกอุบัติเหตุของการขับขี่รถจักรยานยนต ในกลุมนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
(P3)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขต
สุโขทัย

ชําระเงินแลว

มงคล รัชชะ

หมายเหตุ

กําหนดการนําเสนอภาคโปสเตอร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ST)
หนวยงาน

ลงทะเบียน
ชําระเงิน

พรรณวิภา แพงศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ชําระเงินแลว

หอประชุมฯ การทดแทนแปงสาลีดว ยแปงมันเทศสีมวงตอคุณภาพของผลิตภัณฑวาฟเฟล
(P3)

สุวรนี ปานเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ชําระเงินแลว

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองรอก รวมกับการสอนแบบสะเต็มศึกษา เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(P3)

กุลปริยา ศิริพันธุ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ชําระเงินแลว ชําระเงินไม

ST329 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองเรื่องการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟาในขดลวดตัวนํารวมกับ เบญจวรรณ สุมอุดม
การจัดการเรียนการสอนแบบทํานาย-สังเกต-อธิบาย(POE)เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(P3)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

17

ST332 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกลาบปนแหงเสริมแคลเซียมจากปลาสรอยขาวพรอมบริโภค
(P3)

ศักดิ์สิทธิ์ บํารุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชําระเงินแลว

18

ST333 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกนรกเสริมกลวยน้ําวาอบแหง
(P3)

ปุณยาพร มังคะโชติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชําระเงินแลว

19

ST334 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การใชหญาหวานเพื่อเปนสารทดแทนความหวานแทนน้ําตาลไอซิ่งในผลิตภัณฑขนมกลีบ
ลําดวน
(P3)

ผกามาศ แกนจันทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชําระเงินแลว

20

ST335 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การพัฒนาผลิตภัณฑบานานาบาร
(P3)

จุทามาศ ลอนทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชําระเงินแลว

21

ST336 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การพัฒนาผลิตภัณฑไอศกรีมขาวเหนียวดํา
(P3)

อุทุมพร แกนเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ชําระเงินแลว

เวลานําเสนอ

13

ST325 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากน้ําหมักชีวภาพ
(P3)

14

ST326 14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

15

ST328 14 ธ.ค. 61

16

รหัส

หองที่
นําเสนอ

ชื่อผลงาน

วันที่นําเสนอ

ลําดับ
ที่

ชื่อ

หมายเหตุ

ครบขาด 500

ชําระเงินแลว ชําระเงินไม

ครบขาด 500

กําหนดการนําเสนอภาคโปสเตอร สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB)
รหัส

หองที่
นําเสนอ

ชื่อผลงาน

วันที่นําเสนอ

เวลานําเสนอ

1

MB401 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ การเปรียบเทียบผลกระทบของความเสี่ยงตอผลตอบแทนของธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการ ระหวางแนวคิดมูลคาทางบัญชีและแนวคิดมูลคาตลาด
(P2)

2

MB404 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

3

MB407 13 ธ.ค. 61

4

MB410 13 ธ.ค. 61

ลําดับ
ที่

ชื่อ

หนวยงาน

ลงทะเบียน
ชําระเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

หอประชุมฯ การสรางหลักสูตรฝกอบรมการบริการเชิงรุก สําหรับพนักงานบริการหลังการขายกรณีศกึ ษา : ศรีรัตน พงษศรี
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแหงหนึ่ง
(P2)

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

ชําระเงินแลว

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานโรงงาน 1 บริษัทแคล-คอมพอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) เฌอมินทร เศรษฐธีราธัญ
จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร
(P2)

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ชําระเงินแลว

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ การศึกษาปญหาเพื่อพัฒนาคูมือการทําวิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระตามระเบียบ
บัณฑิตศึกษา กรณีศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
(P2)

บุษยมาศ ผุยมูลตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชําระเงินแลว

สุภลัคน จงรักษ

และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5

MB417 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ การวางแผนการเงิน ระดับครัวเรือน ในชุมชนวัดชัยมงคล จังหวัดสงขลา
(P2)

สุภาพร ทองราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชยั

ชําระเงินแลว

6

MB419 13 ธ.ค. 61

13.00 – 15.00

หอประชุมฯ การสรางศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(P2)

ภัทรนันท สุรชาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

หมายเหตุ

กําหนดการนําเสนอภาคโปสเตอร สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (EI)
ชื่อผลงาน

หองที่
นําเสนอ

หนวยงาน

ลําดับ
ที่

รหัส

วันที่นําเสนอ

เวลานําเสนอ

1

EI503

14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ ผลอัตราการไหลลมรอนและอุณหภูมิการอบแหงแบบพนฝอยตอปริมาณความชื้นระกําผง โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง
(P3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ชําระเงินแลว

2

EI513

14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

หอประชุมฯ การศึกษาความตองการ การศึกษาตอระดับปริญญาตรี ทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียนในภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษา กลุม
(P3)

ชอเพชร จําป

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

หอประชุมฯ การออกแบบและหาประสิทธิภาพของกังหันลมแกนนอนขนาดเล็กสําหรับผลิต
กระแสไฟฟา
(P3)

ธีรพล ทรัพยบุญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชําระเงินแลว

ไพรินทร ไทยสงเคราะห

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ

ชําระเงินแลว

ชื่อ

ลงทะเบียน
ชําระเงิน

ผูใชแรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3

EI520

14 ธ.ค. 61

09.30 – 12.00

4

EI523

14 ธ.ค. 61

13.45 – 14.00

หอง 101 การพัฒนาซอฟตแวรประยุกตสําหรับวิเคราะหความคุมคาในกระบวนการผลิตหลอดไฟ
แอลอีดี

หมายเหตุ

